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UCHWA£A Nr 229/XXV/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie linii kolejowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007
r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu
uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie linii kolejo-
wej, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony:

- na za³¹czniku graficznym nr 1 lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê
gminn¹ o nr ewid. 1497, granic¹ dzia³ki rolnej o nr ewid.
1914/4, granic¹ rowu o nr ewid. 1485 i granic¹ dzia³ki 1919/
7 objêt¹ eksploatacj¹ powierzchniow¹;

- na za³¹czniku graficznym nr 2 lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê
powiatow¹ o nr ewid. 381, lini¹ rozgraniczaj¹c¹ dzia³ek o
nr ewid. 478, 1511, na których s¹ nieczynna linia kolejowa



— 14081 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

i droga, granic¹ lasu na dzia³kach o nr ewid. 153BL/1, 1529,
460 i 461 i granica z dzia³k¹ w u¿ytkowaniu rolnym o nr
ewid. 472.

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczono na ry-
sunku planu (za³¹czniki nr 1 i 2) w skali 1:2.000, zwanym dalej
rysunkiem.

4. Integralne czê�ci planu obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:2.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 i
nr 2 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego z usta-
leniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Wieleñ, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 3 do uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obiekty i tereny chronione wymagaj¹ce ustalenia zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury
wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego;

2) tereny, obiekty podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce ustale-
nia granic i sposobów zagospodarowania ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów w tym terenów nara¿o-
nych na niebezpieczeñstwo powodzi, oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
ze zm.).

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

2) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie-
ruchomo�ci objêtych planem miejscowym;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu;

4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny eksploatacji powierzchniowej obejmuj¹ce tereny i
obszary górnicze, oznaczenie na rysunku PE;

2) tereny rolnicze, oznaczenie na rysunku R;

3) tereny lasu, oznaczenie na rysunku ZL.

§4. 1. Ochronê �rodowiska i zdrowia ludzi zapewnia siê
poprzez ustalenie obowi¹zku:

1) prowadzenia eksploatacji z³o¿a zgodnie z zatwierdzonym
planem ruchu zak³adu górniczego, w sposób uwzglêdniaj¹cy
zasady ochrony obszaru Natura 2000 � PLB 300015 i war-
stwy wodono�nej eksploatowanej na ujêciu wody w Rosku;

2) stosowania sprzêtu i urz¹dzeñ spe³niaj¹cych wymogi ochro-
ny �rodowiska;

3) ogrodzenia terenu wydobywania kopaliny;

4) uzyskania zgody w³a�ciciela terenu, na którym mog¹ po-
jawiæ siê uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z eksploatacj¹ z³o¿a lub
zagospodarowaniem terenu PE;

5) gromadzenia i wywozu �cieków bytowych i odpadów
sta³ych w sposób nie zagra¿aj¹cy �rodowisku;

6) wyznaczenia utwardzonego i zadaszonego miejsca na
paliwo i inne materia³y ropopochodne niezbêdne do wy-
dobywania kopaliny;

7) rekultywacji terenu po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a.

2. Ochronê dóbr kultury materialnej zapewni:

1) uzgodnienie przed przyst¹pieniem do eksploatacji z Wiel-
kopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków do-
tycz¹ce przeprowadzenia archeologicznych rozpoznaw-
czych badañ powierzchniowo-sonda¿owych, w wyniku
których mog¹ byæ ustalone ratownicze badania wykopa-
liskowe;

2) prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas trwania
prac ziemnych zwi¹zanych z odhumusowywaniem terenu,
który okre�li ewentualne dalsze badania;

3) wszystkie prace archeologiczne musz¹ byæ uzgodnione
pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków przed przyst¹pieniem do eksploatacji.

§5. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne okre�lo-
ne na rysunku:

1) granica terenu objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

ROZDZIA£ II

Sposoby zagospodarowania terenu

§6. 1.Dla terenów eksploatacji powierzchniowej (PE) usta-
la siê:

1) prawo do wydobywania kopaliny na podstawie uzyskanej
koncesji, która okre�li granice obszaru górniczego i terenu
górniczego;

2) mo¿liwo�æ lokalizacji budynków biurowych i socjalnych o
wysoko�ci jednej kondygnacji nadziemnej, najlepiej konte-
nerów wyposa¿onych w niezbêdne urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej.

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:

1) mo¿liwo�æ doprowadzenia energii elektrycznej z istniej¹cej
sieci;

2) mo¿liwo�æ doprowadzenia wody z sieci lub z w³asnego
ujêcia (studni);

3) mo¿liwo�æ odprowadzenia �cieków do szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych lub zastosowanie gotowych ekolo-
gicznych sanitariatów;

Poz. 2515
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4) gromadzenie i wywóz odpadów sta³ych, w tym niebez-
piecznych zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. Nr z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) i
organizacj¹ obowi¹zuj¹c¹ w gminie Wieleñ.

3. W zakresie zasad rekultywacji ustala siê:

1) obowi¹zek rekultywacji terenu po zakoñczeniu eksploatacji
kruszywa z zakazem pozostawienia zwa³owisk o wysoko�ci
przekraczaj¹cej naturaln¹ powierzchniê terenu przed eks-
ploatacj¹;

2) podstawowy kierunek rekultywacji � rolny z mo¿liwo�ci¹
utworzenia p³ytkich do 2 m g³êboko�ci zbiorników wod-
nych;

3) obowi¹zek opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania w przypadku innego od ustalonego w punkcie 2
przeznaczenia terenu po zakoñczeniu eksploatacji.

§7. Dla terenów rolniczych R i le�nych ZL ustala siê zakaz
zabudowy.

Poz. 2515

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla tere-
nów eksploatacji powierzchniowej PE ustala stawkê w wyso-
ko�ci 30% s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§9. Traci moc uchwa³a nr 194/XXII/08 Rady Miejskiej w
Wieleniu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi
Rosko w rejonie linii kolejowej.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

§11. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ ustalenia innych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego lub ich czê�ci odno-
sz¹cych siê do terenu objêtego planem.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jacek Frê�
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 229/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEÑ

Poz. 2515, 2516

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr
127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237,
Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu stwierdza zgod-
no�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Rosko w rejonie linii kolejowej z ustaleniami
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Wieleñ, uchwa³a Nr 167/XIX/08
Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie

Na obszarze so³ectwa Rosko w zmianie studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wieleñ, uchwa³a Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z
27 sierpnia 2008r. wyznaczono obszar PE5 obejmuj¹cy teren
udokumentowanego w 2006 r. z³o¿a kruszywa naturalnego:
Rosko M³ II�. Z³o¿e Rosko M³ II jest poszerzeniem z³o¿a
kruszywa naturalnego �Rosko M³�, którego eksploatacja jest
na ukoñczeniu. Eksploatacja z³o¿a �Rosko M³ II� jest gospo-
darczo uzasadniona.

Zapis w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego jest nastêpuj¹cy: �Dla wyzna-
czonych terenów PE5 mog¹ byæ sporz¹dzone miejscowe
plany zagospodarowania z ustaleniem tylko przeznaczenia
eksploatacji powierzchniowej i zasad eksploatacji kruszywa�.
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UCHWA£A Nr 230/XXV/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r.

Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu uchwala,
co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dwor-
cowej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ droga powia-
towa w kierunku wsi Hamrzysko, zainwestowane tereny miesz-


